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  :مقدمة

ا�#�  رب ا� 	���، وا���ة وا���م ا���	ن ا�آ��ن ��� ��� ا�و�� وا����، و
	�� ا���� �
 .ا���-��، ���,	 و,'�+	 م���، و��� (�& وص�'& أ$� �

  :وب �

إب�اع  رآ�3ة أ�	��6، و
	��ة �>�� ��;+� ���2	 ح�	ُة ا�'6��8، ود�	م6 آ'�ى ���34 ���2	 01ن ا�مَ
�;I��1G ا��ول وا��G4م	ت،  ِ�ٌ� �	م، �;D�B �;�?�?& ا��1اد وا�-�	�	ت، و�� �و�B	ء ا@,�	,�6، وم?

�;�?L1 Q أر$	�& م أمٍ وا�;?�ار، و�; OُB  و���'N م	 �Mُ�B إ��& ا��-;�D م ر
L وازده	ر، ب?�ر م	
L�Rا�� STَح� 	آ��   .وا�+4'	ت، وWم�S أر$	ءI ا�?�
X وا�BVWاب	ت ا��-;�U� Dم

  

D�;-وا��I��Y �;?�2	 م   ا����] �+�Zد �� L;ص6، ا�	ة، وُ,ُ>ِ�& ا�\���Z& ا��	ت ب;��8 	ا��-;�  م
أ�1ادI  و��;��ه	 م $Gه� ش�� ;& ا�#�اء ا��	م�G1 ،6ح��& 
6�G، ورابB;& و[�?ST��َ ،6 �?���& ا��	6�1،

	ً ��$ [2;T�Vَ2]، و�	�G;�ش�-6 ا@��	ن، وراب6B و ��� ا�;�ف أ�Gا,2]، و� �د أ$+	�2]، و�Z	وت م
Xa1، وأ	وأو[?2 Nأش�ف ا��واب Lه L;،  ا� ?��ة ا@��م�6 ا�	2��� Q�	\ه] ا��B1 ،	2وأآ�م b�	شGا�

[2��c1أ S�َ�ِ�ْ، وأ	+2�	2�ُ] ب��GZ, تe#;1  6، وأر����	�;$W2] ا�	ح� fا@��م أ� gَ�ّ، ر	2��	aZب
،6�G

�Gب2]، ووح�ت صZ د�	��2	 [	ب;6ً   21G]، و�3داد ��	�G� [24مً	 ب � (��، ح� ��;?Gن SZT�i1L1 ب�

Q]G;� &�	'+$ L1 &ب	رح L1 [أ��اده D�;-ا �1&، و�G?;�� ي ش�ع ا@��م أنeن ا�	ا��4  g�ّ�;ِص��2]، و�
و��lZ وح�2�َ]، ��وى آ��	ت ا�ذان  ��
	�2]، و�;�?Gن $��	ٍت إ��	,�e2� 6ب ,2�GZ]، و�?Gم ��Gآ2]،

�-	م،  Gع ا��-;�D، وم ��� م+'��I;+�8 ا�م L1 رب,Wوا m�R;رآ6 دا��6 إ�� ا�	ت ا��'	2�$G;ا� Q�B+�
L1م، و	c;�Wوا n�	�;ن وا�	اح� ا���G�� 6 V	� ،ن	ات ا@����oس بGZ+ى ا�e#;� &+ص�. 

Dب	م+ �َ$	��& إن ا��Z, L1 gqن، و���	� َ[�Tٌة �s�Z ب	�م	ن، وم�اآ3 إش 	ٍع �Laء ا��Bق ��2ا�6 ا@,

أ�1ادI، و�;�tG ا� �
6 ب�  �G 8َر ب	Wر��	ح واc�tW+	ن، ���'M ا��-;�D (م+ً	 م�;?�ًا، و�?Gى ا���6 ب�ا
&��v L1 ًة � ��ة	ح� D��-ا� O� &، و��	ار61 أب+Gا�. 

  

��tG� L1 �-�د�	�] أم ا��-;�D، و�M�VG  و@ب�از ا�دوار ا���	د�6 ا��	م�6، ا�;D�Ba� L ب2	 ا��
	Zت ا�W	-ا�� أم+&ا��G
 S�'o� L1 	2م بG?� L;أن أ�2] �1&  ��6 ا� S''ي أحeا� w�'ا ا�eن ه	و��م;&، آ

ا,'S?o �41ة ا�4;	ب6 �1& م م�آ3 ا�'�Gث وا��را�	ت ب6��4 ا���n �21  @[�اء هeا ا��GVGع ا��2]، ا�eي
S�?�;1 ،6�+ح6 ا ا�م	أش�4ه] @� �e، ا�	2��� ب	�4;	ب�Z�  6ص2�y� 6	مد�Gة آ���6 ���8	رآ6 م ا�?	���

، ��� م	��ة��V	وا��� �oح	ة ا�'G��	ء ب	?;�Wع، واGVGا ا��eه L1 (، X�3$ [2�1 )ا��-;�D وا�م
 .ا��48 ووا�1 اWم;+	ن
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��2�� L1 w�'ا� S� $ �
 :و1��� و�	��6، $	ءت ��� ا�+�G ا��L و

 : ا�;���2

. L1 �-� .ا@��م L1 ب�	ن م4	,6 ا��

 : ا�Z�X ا�ول

. �-� .ا�vG	�m ا�م+�6 ���

L,	oا� X�Zا� : 

. �-� .دور ا@م	م وا�\X� Z� L1 {�B ا�vG	�m ا�م+�6 ���

 :ا�\	��6

. w�'ا� b�	;, ت	ص�G;وا�. 

  

X�'�و��lZ ���+	 د�++	، و���س ب�د,	  وا� أ�iل أن ��ز
+	 ا@��ص L1 ا�?Gل وا� �X، و�+��2	 �Gاء ا�

،  ��، وأن � ] ا�مم آ�� ا�4	���، وم�4 ا��		2��v L1 ار�?;�W	ب D��-، و�+ ] ا�	2�	أر$ ��	�
 .ا� 	��� و(�� د�Gا,	 أن ا���� � رب

 وآ;'&

 �'� ا���4] ب ص+�;	ن ا� ��ي

  هـ�Y 1425ة م��م
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 متهيد

  اإلسالم مكانة املسجد يف
 

وا� ً	، وم4	,ً	 رح'ً	، ُ�ْ َ'ُ� ا��Tُ&   م��ا,ً	�+>ُ� ا@��م إ�� ا���	ة ,>�ًة �	م6 وش	م�6، م ح�w ا�;'	ره	
وأ$3ا�&، إW أ,& َبTGأ ا���-َ� م4	,6 �	ص6، وم+�& a1	� �  X	�� L1 أر$	�&، و�B	ع � L1	�� G,اح�&

����ة، ب	�;'	رI م+Q�B ا���Gة إ�� ا�\	�X$ Q و�3، وم�آ3 ا@ش 	ع ا�ول،  ���1ة، وم�I3َT ب\�	�~
S?�B,ي اeا� &�	'+$  . أح4	م ا�;D��8، وا,' So م رده	�& أش 6 ا@��	نم

إV	mٍ��8� 6َ1  ا���-� وأ��� م4	,َ;&، ور�L1 gَT ا�+GZس 
���َ;&، Vi1	1& ا��Tُ& � 	�� إ��&، �?� َ�>T] ا@��ُم
 .و���4]

  
،����
�Gُب2]، و�;�R 41	ن أن اح;X ا���-� م��'6ً م��3ة L1 أ�c1ة ا�� c�B2�ُ]، و�GZ, &ب G3آ� m

 .ب?�Gٍب �	م�ٍة ب	@��	ن، �	ش 6 م;\�� 6ٍ��e	�Q ا���	ن أرواح2]، و��GZ أذه	ُ,G �;-� ،[2ن �1&

  ب'+	ء ا���-� ��>6 وص�G& ا����+6، وش�و�& L1 إ
	م6 م�-�L1 I-ا���Tة وا���Tم ���&–إن L1 ب��& 

 D�Baو� ،�-�
�'2	LB �� ، د6�W آ'�ى ��� ا��ور ا�'	رز ا�eي �?Gم ب& ا��L1 &ب  L1و ،[��ا��-;�D ا��
�G4� L1 ق�B,Wب�ا�6 ا Gص6، إذ ه	م6 وا�\	ا�  ������-;�D ا@��مL، وم�آ3 ا@ش 	ع  ح�	ة ا��


�'& �V	ُء ا�;Q�1G وا��ش	د ا��4Zي وا��a	ري ا�ول، ا�eي ا,'S?o م+& أ,Gار  .ا��2ا�6 وا@رش	د، وَشTD م

  وا�a	6�1، وم��ُر ا��a	ِء ا��4Zي وا���
L، وَمْ'َ wُ ا�\�Qا@��م�6 ا�8	م�6 1	���-� م+'D ا��a	رة

وا�+-	ح،وص	غ  ا�دبL وا�;�بGي وا�;$W	�L، ا�eي ر�] ��'Q��t 6��8 ا�� 	دة وا��Zح، و�'�X ا�;GZق
[�G?ا� L+ا��� &�$G;ا�  .ح�	ة ا�+	س ��� أ�	ٍس م

  
4� [� �-�ح	X1   �	ر�g- ب	@V	61 إ�� ذ�n –�;2-�، بX هG م4	ً,	 ��B	�6 وا�; '�، وم?�ًا ����ة وا إن ا��

وا�W;�	ع إ�� ا�+�	�M  ب	@,-	ز وا���4م	ت، ومL?;�� X�G �1& ا�����Gن �;�?L ا��Gا�l وا@رش	دات،
و� �GVن �1& م	 ���ث ب�+2] م �Gا�Q  وا�;G$�2	ت، و�+�;Gن إ�� م	 ُ��?� �1& م ا�Gص	�	 وا� >	ت،

�#ّ�� وا�;�1	ت، و�;8	ورون '+$ L1	�X�� & م\;��B�   mأ L1 م-;� 2] موم;#��ات، و�;+	و�Gن �1& م	
 .ا�?a	�	 وا���48ت

و�Yس  ا���-� ش	م�6 وم;+6�G، وV	6�1 وم; �دة، �+;>] م-	Wٍت م\;�6Z �+�8 ا�?�] ا@��م�6، ��1	�6
IدG$ظ ��� و	Zن وآ�ام;&، وا��	�، و�?G�� [�Gآ&، وح�	�& ا�داب وا���ق ا�����ة، وإب�از ��G ا@,

وا��-	Wت ا��\;�6Z ا�;D�Ba� L ب2	 ا���-ُ�  وإش 	رI ب	�م وا�i�B,�+6، م ��ل ا�دوار ا��; �دة،
��1Gو� ،L�	�;$Wا  ا�+	س أ�'	َء ا���	ِة و(Wم2	Q�?�;�  ، ا�م� mZ\� L;6 وا��وح�6، ا���Z+6 ا�+�,i�Bا�

Mُ'4أ و� g�ّ، و��	ا�2G2ح ا�#�ا�3 وشG�$ [2�1N�ا�م  واص� ا���'6، وروابN ا��6Z ب� ا��1اد، وب
��tG&، و��	أر$ L1 ن	+c�tWار وا�?;�Wو,�8 ا ،D�;-ع ا��Gرب L1 ارفG& ا���	د� S�'oو� ،Iا��G
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 االجتماعي أثر املسجد يف حتقيق األمن

 ألمنية للمسجدالوظائف ا: الفصل األول 

  

wح	و��;& �;6 م': 

�-� م��ر ا�م	نا�: ا��'�w ا�ول  *�. 

*  L,	oا� w�'6: ا���	ص�ة ا�-�. 

*  w�	oا� w�'ا�� :l�Z�;ت ا�	ا�?�(ن وح�?. 

*  Dا��اب w�'ا�� :{B\ات ا��V	وا���. 

*  fم	ا�\ w�'ا�� :m�R;رف وا�	ا�; . 

 .و����g ا�م ا���	واة: ا��'�w ا��	دس  *

 

6 ����-� L1 ا��4Z ا@��مL، وا��4	,6
، �- X م+& ذا   ا�\	ص6إن ا��Gرة ا���8�����& GZ, L1س ا��
إ�� ا���-� �داء ا� '	دة، و�;�ددون ���& ��?�	م ب�	  أ[ٍ� 1	�X وم2] L1 ح�	ة ا�+	س، ح�w ��2ع ا����Gن

nل ذ��� 
+	�6 �	م6 ب�	  ا1;�ض ���2]، وم [2�GZ, L1 Sص�iو� ،�-�ا�;?�ت L1 أذه	,2] ا�o?6ُ ب	��

�Gب2]، �1	 ���ر م+&، وم	 ُ��?� �1& م�TX [?6ِ ا�-��Dوأص'M ذ�n م;� ��� Gن �1&، L1 	ً\� [2,	+c�tوا. 

�Uم، ا��+'o?6 م ب� أر$	�&  و�+� ا�;iمL1 X ا�دوار ا�;G?� Lم ب2	 ا���-�، وا� GامX ا����ّ\6
 ا���??U� 6ِم ا�;$W	�L م ��ل ا���-�، وم و$+'	�&، ��4 أن ,\ُ�~ إ�� ا� ��� م ا��-	Wت

 :أه2�ّ	

  

 املبحث األول

 واألمان املسجد مصدر األمن

c�B� يeن ا�	ا��4 G21 ،[��
�} آX م L1 ,6 ���1ة	ص6، وم4	6 ����
 �-����  L1 i+2س، و�GZ+�1& ا�

�Q، وا�+-	ة م�	 �8 � ب& م �Gف، وا��اح6 م�	  رح	ب& ا�?�Gب، و�-� �1& ا�\�ص م�	 ��	وره	 م

اc�tW+	ن، وبGا�w ا�W;?�ار وا�م	ن، وم+2	 ذآ� ا�  دد L1 $+'	�& أ�'	ُب��f ب& م ا�BVاب، إذ �;�
� م	 ��2B ا�?�Gب، و��LZ ا�+GZس، و�+?L  � 	��، و�;�� �1& (�	ُتX& آ�	أ,� L1 D��ا�?�(ن ا���4]، و�

6 وا�W;?	م وا�ذه	ن، و�3آL ا�رواح و�e2ب2	، و�#2�e	 و��8+2	 ب�وح ا��?>6 ا@��	,�6، ا�41	ر
 .ا���Gآ�6

ب&، وا�;�	
ً	 ب\	�?&، و
�بً	 م مIWG و���I،  ��41	 ازداد ��دد ا����] ��� ا���-�، آ��	 ازداد � �?ً	
وم�	�'6 ا�+fZ، وم�ا�} ا�6��aZ، واب; � � ا�+Gازع ا� �وا,�6،  1	ر�?� ب�وح& ,�G م�V	ة ا��ب،

D1ا@$�ام�6 وا��وا. 

 	ً
��� ا��-;�D بI��i، ح� �;�?� L1  و[�?ً	، �+ f4 أ[� ذ�n إ�-	بً	إن ا��Zد ح� ��;�Q ب	���-� ا�;�	
L;م�6، ا�	��L1 D�8 ا�+GZس اc�tW+	ن، 1;�;?�] ��� ا��+b2  ا���-� م 	,L ا�6��aZ، و
�] ا@��م ا�

 .وا@1�	د ا��Q، و�+��� 2�1	 دوا�L ا��8ور

�	بQ إ��& ا�����Gن إذا ,S�3 ب2] آ	ر[6، أو َح;� X�Gم �ُ-�بiوt	,2] م��'6، أو داه] د�	ره]  �STوا��
Da\��1-�ون �1& إ�� رب2]، و� ،�B� [أو ه�ده ،{B�  ،ء	���	ن ���& بG2] � >�;&، و����GZ,

آ�ب	�2]، و�M�3 أح3ا,2]، و�m84 ب�Gاءه]، و��D1 �+2]  و�>�2ون �& ا�eل وا�\Gaع وا4;�W	�Z�� ،6,ج
[2+� D1'6 وا�'�ء، ا��8ور وا�دواء، و����&ا���	ورح� &�aZا�&، و� �2] ب���  . و�s�Z ���2] م
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��1 ��	ب ا�ب	ر،  ا�'�د ب	�?�N، و� �2	 ا�-�ب، و�+?DB �+2	 ا�#�w، أو �;��i ,3و�&، G#;1ر ا���	I م
�?	ء،;�Wا ص�ة اG���� �$	�و���DZ أ���2] إ�� م-�}  و��Gت ا�3روع وا�ش-	ر، �3Zع ا�-��D إ�� ا��

أوراق ا�G,eب وا�\c�B	ت، ح;�  �� 1	رج ا��4ب	ت، و���?Gن م	ء ا��m ���ا���Gات، و�;G��aن إ
وا�\��ات، و�#�� ح	�2] م ش�ة إ�� ر�	ء،  �M;Z ���2] م ا�aZ	�X وا�'�آ	ت، و�s�Z ���2] م ا�+ ]

6ٍ+�,i�tو �ٍ��� إ�� ��  .وصZ	ء وم

وا�+4'	ت، وا�;L �2;3 م  ا���	�}و��2ع ا����Gن إ�� ا���	$�، ح� �\21G] رب�2] ب	��	ت، و��X ب2] 
وا��Gا�Q وا�a�Z	ن، وآ�Gف ا�f�8 و��Gف  ه2�G	 ا��8	��، و�?8 � م ِ�َ>2�ِ	 ا�ب�ان، آ	�W3زل

L#ا� L1 دي	ا�;� {'�وا� ��	ن، �B+�1ح ا�-��D ب� ���&، ب��Gات �	ش 6،  ا�?�� وا,Z-	ر ا�'�آ	ن، ب
] م ا�'�ء، و��D1 م	 ,3ل ب'��ا,2] م ا��Vار �m84 م	 حX ب2 و
�Gب �	V 6، و��Gن دام 6، ح;�

 .ا��اء و�a	ل

���ه]، و��; �وا ��	  و�;G4ن هIe ا��	ت م�G>6 وذآ�ى، ��e�iوا حeره]، و��;�رآGا م	 1	ت L1 ب?�6
L1 ، و�-;�2وا	2] و�3آ�;2�Z,إص�ح أ L1 وا��?�G] ا�G$	$2	 و��ب�;2	، ح;� �;�?Q �2]  هG (ت، وَ�ِ-�

ا�\Gف، و�+��� �+2] ا�?�Q، و�+ �Gا ب	�م	ن، و� �2]  ، 3�1ول �+2] ا��3ن، و�eه} �+2]مG�Gد رّب2]
 .واc�tW+	ن ا�W;?�ار

 

 املبحث الثاني

 اجلماعة صالة

��6، واc�tW+	ن ا�?�'L، وا���م6  ا���-� أ�>ُ] م4	ن ُ�َ?Gّى ص�6َ ا� '� ب\	�?&، إذ Qٌ�?�� &�1 ���اح6Z+ا�
 .وا���4رات، بiداء ا� '	دة، وا��Gاv'6 ��� ا�B	�6 +#�	ت، وا�\�ص م ا�#�Gمم ا�G�2م وا��

Ie2ب [��ا�'? 6 ا�B	ه�ة، و� �?& ب2	2+� nZ+� W ،	 Gtال ح�	�& م شi,& أن � �Q  إن دوام ار�'	ط ا��
� ا���- وgَ�ّ��ُ ص�;& ب�ب&، G21 ��دي ا���ة ا���Zوf�� 6V م�ات L1 ا��Gم، و�;�دد ��� إ��	,&،

ا�#6�Z، م+?	دة ���� ،Q	����  L1 6��L مD إ�Gا,&، 1;;�?� ا�+fZ $��	ت إ��	,�6 م;Gا��6، �- �2	 ب ��ة �
	ًB'م�� 	م;2	وا�;? 	ص�ح2 M'ة ا��ب، ح;� أص	Vم�  	، وأم+2	د�2	و�  	ا,�8اح2 	ة، وب2���	ب

	2,G4، و�	و��وره 	، و�1ح2	2�	�2	 و� 	�;2	، و�21G	 وi�t,�+;2	، آ�	 أن 1?�ا,2	 �L1 {' ش? وأ,
 .و
�?2	 وا�BVاب2	، وح2,3	

gل ش�G?� ،ن	+c�tWدة وا	 � :( )~ ا@��م اب ����6 1	���ة م��ر ا�م وا�W;?�ار، و�+'Gع ا�

((�;2$  .ا� '	دة، وم $62 ا�W; 	,6 وا�;GآX م $62: ا�?�} 1?�� ب	�eات إ�� ا� � 	�� م

 Wو ،M�Z� Wو M��� W {�?�	1Wدة رب&  �+ ] و	ب ' Wإ c�B� Wو 4�� Wو ،{�B� Wو e;�� Wو ،���
4، إذ �1& 1?�  وح�I، وح'& وا@,	ب6� و�] �c�B� [� ،ت	
G�\ا�� إ��&، و�G ح�X �& آX م	 ��;e ب& م

Lح ذا��Zا� &� X��� n�eب&، وبG�Bب& ومGYب&، وم�G'وم� IدG' م Gه wح�  إ�� رب& ب	��BZة، م

W &,01 �?�ر ���  وا��eة وا�+ �6، وا��G4ن وا�i�B,�+6، وهeا �� W�X إW ب�0	,6 ا� �&،وا���ور، 
 .~ آ�م& ����ـX ذ�n �& إW ا�، G21 دا��ً	 مZ;?ٌ� إ��& ح?�?ـ6 ا,;�2

 

و��?�& ��� ا�W;3ام ب�2ي  1	���ة �+>] ��Gك ا��Zد، و�- �& ���� وQ1 م+b2 ا�\	�Q و���8 	�&،
��� �ZB�و��ب�& ���ا�� ،[����& م m V، وا�;#�}  & أXa1 ا���ة وأزآ� ا�;Z, L1 	م Xوم6 آ	م?

��ات، وم	 ��4Z ب& م ��وان، 1	� '	دة  ��� م	 �;-	ذب2	 م شG2ات، وم	 �+	ز�2	 مZا��8ور وا��
��� D'+ن مG4� أن ��� 	ه�ti� وا�;�ال وا�3ان N'V ر��ن، وم	وأم. 

، وأص'G�� Mآ2	01ذا اصS#'B بGZ, n�eس ا�����  D�;-ر ا��	� ،L,)�?ا� b2+وا� ،L2�@ا LحG�� 	ً '�
 م آX م	 � �4 صIGZ، أو �L1 ��o أو�	t& م	 -ب0ذن ا� � 	��– ب�1iادI ��� ا���اط ا��Gي، و��]
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 .�3�3ع أم+&

n�eا�� وبG
 ��tGو� ،L1 ا�W;?�ار  �>�2 ا�[� ا�?Gي، وا��ور ا���Gي ����-� g���� L1 د�	�] ا�م
Lك ا��1اد، وهG�� [�G?� L1 ش�	م' �]ة ذات أ���	1 ،D�;-ع ا��Gاف،  رب��,Wا 
	�6 مG�� 6��	1 6و���


Gي ����	�6 م ا�-���6، Xم	و�  

 

 الثالث املبحث

 القرآن الكريم وحلقات التحفيظ

وا��Gا�l، م	 ��� م ا��2ى وا��ش	د، وا��6�4 وا���Tاد، وا� '�  ا�?�(ن ا���4] آ�م ا�\	�X$ Q و�3، �1&
و�;�?l م �'	�2	 ا�?�Gب ا� ��	ء، وL1 {�Y�� &�1 ا�aZ	�X، و��ه�} م ا��ذا�X،  �& ا��\Gر ا���	ء،

 .���?L ب	@,�	ن إ�� أ��� ا��ر$	ت وا��+	زل ب�	

 

ا���4]، و�;�دد ص�اه	 '+$ L1	�Q�B+� ،& م أG1اI ا�?�اء هeا ا�eآ�  وL1 ب�Gت ا�، �;�� (�	ت ا�?�(ن
��� (�	ت ا�4;	ب ��4]، أو ما�Z;� أو درس ،��G-;ح�?6 �; ��] ا�;�وة وا� L1 	&، إم�	ا� 3�3،  ا���ار�6 ��

إم	م ا���-� L1 ص�ة  أو ��وة مD ا�;�ب� وا�;L1 �4Z مGا�l ا�?�(ن ا���4] وه�ا�	�&، أو 
�اء�& م
 .ا�-�	�6

 

، وأه� و�Z\� W ��� أحٍ� م4	,6 ا�?�(ن GZ, L1س������6، واc�tW+	ن ا��Z+ا��اح6 ا� Q�?�� L1 &;�
Q�?ا� وا�G�2م، وا�\�ص م ا�41	ر ا�eم��6 وا�#�Gم، وح� �-;�D ا�?�Gب ���  ا�?�'L، وا���م6 م

���2	  ا�?�(ن ا���4] و�;��Q ��� مiدب;& ا�Z	L1 ،6�V أش�ف ا�'?	ع، ب�Gت ا�، 01ن ذ�LZa� n ��وة (�	ت
 ب2	 ا�رواح، روىأ$Gاء م ا���4+6 واWر��	c�B;1 Q�	\ب�ح�6 ا� 	هG�‘ أن ر�Gل ا�   ح، و�4


	ل:τه���ة Gب<  أب	ن آ;G�;� ،ت ا�Gب� 
Gم L1 ب�S م D�;$ا 	م  S�3, Wب�+2]، إ &,Gا�، و�;�ار�
 .( )>وذآ�ه] ا� ��1 �+�I ���2] ا���4+6، و�8Y;2] ا��ح�6، وحZ;2] ا����64

 


�اءة Xa1 Ma;� اeه وأه��6 إ
	م6 ا���?	ت ا�?�(,�6 2�1	، ��	 �2	 م أ[� 1 	ل   ا�?�(ن L1 ا���	$�،وم
L1 L�Z+ا� ، وح�Gل ا���4+6 وا�i�B,�+6، وا, �ام ا�?��Y L1  Qس ا�م� �;�,GZس ا�?�اء وا��

 وا�-+Gح إ�� ا��Q1 وا@ح�	ن، وب w اWر��	ح وا�م واc�tW+	ن وا�BVWاب،

T01ن L�	;�	وب 'vاG& ا���	اءة ا�?�(ن و���
 ��� 6– �$	�  م��	ة c�tW+	ن ا�?�Gب،- وب	��~ L1 ا��

L�Z+ا� L1 أو�	t&، وإزا�6  وأم ا�+GZس، وو���1 6	��Q�?�;� 6 ا���	ة ا��B'6 ��1اد ا��-;�D، وبw ا�م
;��L وا��V	 ب?a	�& و
�رI،وا� ا�\Gف وا� +m م ,GZس أب+	�&، و�Yس م 	,L ا�;GآX ��� ا� � 	��،

 .ا���GآL وا�\�وج ب2	 م ا���	�} ب	��'� L1 م 	�-6 ا���	�}، وص�	,6 ا�+GZس م اW,��اف

 

  إنT (�	ت ا�?�(ن ا���4]، وا�;L �;�دد������� م�	مD ا����� L1 ا���	$� ��Xo د�;Gرًا ��بً�G	 �L? ا��

 وأب+	َءه]W3,Wوا ،�t	\ش�ور ا�� Qء ا��حO+ة، وا���	�ل ا�	توا�$�	ا1��,W6��4، واZت ا�	 

��	ق وراء ا@�Yاءات,Wا ا�Gا�1ة، وا�+�3	ت  ا� ?��6، وم\	�t ا� 	دات ا��?�;6، و��lZ ا�-��D م
،6a�#'ت ا�	6، وا�8'2Zك ا�3ا�G48ا�  ا��6��a، وا��	دة �  ا�6��4Z ا��6��a، و����2	 م;Z�� 6ا����آ

،[�?;�و�?� �-3ت ا��-;� 	ت ��Y ا�����6 أن ��?Q ا�م  �'�X ا�& ا�?�G]، وا��	ر61 � ص�اt& ا��
�;���\& L1 م-;� 	�2	 رY] أ$2�32	 ا��;?�م6 و,>�2	 ا��;GBرة،  GZ, L1س أ�1اده	، وG2$ S�81ده	

 �ن ا�م ا��?�?D'+� L م دا�X ا�+GZس، و�+' w م ���Gاء ا�?�Gب، s�Z�1 ��� وإم4	,�	�2	 ا�2	��6،

  دة وأم+ً	 واc�t+	,ً	ا��-;�D راح6 و��مً	، و� 	

  



 

 

 

عتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلجمموعة جمموعة جمموعة جمموعة     www.musanadah.com 

 

 

 الرابع املبحث

 اخلطب واحملاضرات

ا�+	س و�G$�22]، و�?6�G ا�Gازع ا���+L، وا��Z	ظ  �?Gم ا���-� ب�وٍر مL1 [ٍ2 ا�;�ب�6 وا���Gة، وإرش	د
 .وم>�2ًا ��� ا�Gح�ة ا@��م�6 ح?�?6

ا���	ب6 أح4	م د�+2]، و�'��ه]  �]و�?� آ	ن ا����ZB ���& ا���ة وا���م، �-�f ب	���-� ا�+'Gي، � 
حGaر م-��&، وا�;?�م ��>�Z ب	@,�	ت إ��&،  ب 	
'6 أم�ه]، ح;� آ	ن ا�;+	f1 ب�+L1 [2 ا�;�	بQ إ��

ا���-� م\��ً	 �� '	دة N?1، بX آ	ن $	م 6 ����6 ��;�ب�G�2+��  6ا م م+	ه�& ا��oة ا� eب4� [�1 ،6
ا�ح	د�o  w?	61، و� �] ا�?�(ن و21] (�	�& وأح4	م& ا�;��8 �6، ودرا�6ا����Zة، وم+' ً	 �� ا@��م�6، وا� �Gم

 .ا�+'6�G ا�6Z��8، وا�;Z?& ب+�Gص2	 ومa	م�+2	

XاصG� �-�دورI، و��دي ر�	�;& L1 � ��] أ�1اد ا��-;�D و�G$�22]، م ��ل ا�+8	ط  وW زال ا��
 ا���	�Vات، و�B} ا�-� 6 وا�+�وات،L1 $+'	�&، وا�eي �;+Gع ب� ا���?	ت ا� ���6 و ا� ��L ا��?	م

�2] أ��Gب2] ا����3  وا���4	ت ا����-�6 ا�;L ��?�2	 إم	م ا���-� و��B'&، أو ��;a	ف 2�1	 ���	ء ب	رزون
�;+	ول 2�1	 ا��;��[Gن م	 ��f ا��	$6 إ��  L1 ا�; ��] وا@رش	د، 1;+>] �?	ءات م; �دة ��� م�ار ا��'Gع،

ا�+	س، وم 	�-6 م2��48] اW$;�	��6، وإ�a	ح ا� �ج ا�+	$D  �?ً	 بiحGالم �1;&، وم	 �;�X ا��	Wً و[
	2�. 

�	ص6، و���3 ���1، ح�X'?;� w ا�+GZس م	 ���D �1& م آ��	ت، و��#L ا�?�Gب إ��  ���1�-� روح	,�6
و�?Gم  ��?� L1 رح	ب& م �G$�2	ت، و�+�S إ�� م	 �+Z 2	 و��ش�ه	 إ�� Q��t ا��2ا�6 وا��Zح، م	

Gا�\��ات�� X 1ت، و	�	Bأداء ا� G�, 	2آ. 

ا��; �دة، ا��G$62 م ص� ا���-� وم+'�I، ��دي أه�ا21	 ا�1  ،6���8	� �Gم ا��;+6�G، وا�� 	رف
6�Gا�;�ب 	2Vا�Yم6 ا� �ل، وأداء وأ	
 L1 ب+	ء ا��-;�D ا�م، وا�;?	م6 أ�1ادI، و�?G�� [�Gآ2]، وإ

 ،Iأ�1اد m�Rو� ،D�;-ا�� Nق، و��ابG?را��	6 ا���د�6 إ�� إ�# +B�ارق ا��GZد  وإذاب6 ا�	ور، وإ�-��ا�
&t	أو� L1 ق	ا�+ـ3اع وا�8?. 

  

و�	ص�6 م��3ة، � ا�; ��] ا��;�?� L1 أي م4	ن (��، 1	��Zق ب�  1	�L1 [�� ; ا���-� �& ��6 ���1ة،
،�-� :( )وا�; �] I��Y L1 م و$IG، م+2	 ا�; �] L1 ا��

1- ;4� �-��8 � ا�� �] �1& وا��; �] وا��	مD أ,L1 [2 ب�S م ب�Gت ا�،  +G$ &Z �'	دي،أن ا�; ��] L1 ا��
  م ا�; �] وا�; ��] إL1 -W ا�#	�} -ا@��ص وا�;-�د وا�+�6 ا���+W ،6 �?��ون  G,G4�1ن أ
�ب إ��

 .و$& ا� � 	��

2- ، �� �] ا�+	س، آ�	 أ,& ا� ��	ء ا���ه�� أن ا�; ��] L1 ا���	$� أش�X، ح�X��� w ا���-� م ش	ء م
،� �;��1�;L1 ��Z ا���-� $���ZY D، ا� 	�] وا��; �] وا���;�X��� D م ش	ء م ا��; ��� أو ا��. 

3- �-�و�tب& أ
�ب إ�� �	م6 ا�G 8ب م �tب ا���ارس وا�-	م 	ت، ح�w �-� �	م6  أن ���	ء ا��
  آ�	 �-� �	�] ا���-� و�tب& �G�;2ن ب 	م6إ�� �	�] ا���-� و�tب&، و��;��Zون م+2]، ا�+	س �?'�Gن

 .ا�+	س L1 ا�; ��] وا���Gة أآ�o م ��Yه]
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 املبحث اخلامس

 والتآلف التعارف

روح ا�;�ابN وا�;�	�L1 n  �;��3 ا��-;�D ا@��مL ب��	دة ش Gر ا���'6 وا�;L�R ب� أ�1ادI، وش�Gع
G'+وه�ي ا� LحGة ا�	م48 ��-ً	 ���1ًا L1 صZ	ء ا� �
	ت  ة،أو�	t&، و
� ا�;�� ��n ا�?�] م, M'صi1

N6�1 ا��واب	Z6 ا�'6��8، وش��	�;$Wا. 

،����وا����ر ا�eي ش S م+&، �G$�,	 أن  وح� ,;iمXُ ا,'o	ق راب6B ا�;m�R وا�;L�R ا��	��ة ب� ا��
n�� �G4� L1 	ً�G� Xم ��f ا��ابi1 ،6BهX ا��G �;-� Lن L1 ا���-� آ ����-� أ[�ًا 
�Gً	، ودورًا ر��

��ب2] و��-�ون، و�\G aن �-��& و�G�eن، و��Gد ب�+2] روح  م�ات، ��دون ا���ة $�	�6،و��آ Gن
وا��6Z، إذ �;�4ر رؤ�6 ب s '� [2a، وا�;?	ؤه] L1 م4	ن واح�، و��اه] $�� ً	  ا�Gد وا���'6، وا�;?	رب

[2�+Y إ� 	ن $+'ًGمG?� ،[ره] وأم��هGمiواح�و1?��ه]، آ'��ه] وص#��ه]، م mص L1 {+$ �. 

 ووح�ة م;6Z�R، ا�;?	ء ا����� L1 ا���-� � �Q ا��W	د وا@�	ء ب�+2]، و�- X م+2] 
Gة م;�	�64، إن

�1��] ���&، و�'	د�& ���6 ا@��م، ،�-���] �?	بX أ�	L1 I ا����	1  &��
إح�ى ش 	�� ا@��م ا�Z	6�V، و
�a;� L;آ�6 ا���1 6، ا�G�� 	,L ا�;��4] ا��	د
6 وا��Gدة وا��6Z، و� �Q روح م ا��	م�6، و(داب& ا�

Gروى أب ،����
	ل‘ أن ر�Gل ا�   ا�;a	م ب� ا��:τه���ة  > IG�;� 1 ء إذاLأد�4] ��� ش Wأو
 .( )>ا���م ب�+4] ��	ب';]، أG81ا

  

?�Gب، � ��?& L1 ا�+GZس، و����\& L1 ا� إن ا@��م �+�8 ا���م، �,& ا�م وا�م	ن، و�� � إ��
D��-س، ح;� �8 � ا�	ا�+ ب	Wر��	ح وا�م	ن، وا�W;?�ار واc�tW+	ن، و��Gد ب�+2] ا�G 8ر  وإش	�;& ب�

mtاG دق، وا�	�ا� L1 	2�	3م�;� م?;�a	�2	 ومTة، وب�Gا�� n�� ��tG� ��� ا@��م Tsَح wا�+'��6، ح� 

���& وW ا����]،ا����] أ�G  :ص�� ا� ���& و��] :‘ و
	ل  آ��o م ا�+�Gص،� Wو &��<� W  Wو &�e\�
[�� )>ح�ام دم& وم	�& و��I�?�� &V، ب��} ام�ئ م ا��8 أن ��?� أ�	I ا����]، آX ا����] ��� ا��

). 

  

&��<, {
	oم ب��ا�;�ب6�G، ا�;L ا�;?	ه	 م �iد�} رّب& �&، أ,& W  �?� أوMV ا����ZB ���& ا���ة وا�
�;X �\	�] ا��?� م ا���و�Wة  ر، و	د ح�G�� 6
�+;3ع أدران ا�;+	f1 وا���� م ا�+GZس، إW أ�Gة ص	د

، و� ]�����+2	  ، و�+;LZ( )ا��-;�D ا����] ��� أ�	س م ا���'6 وا�;Gاد، وا�;+	صM وا��6Z وا�ِ'�8 ا��
sY	';وا� �� .ا���4 وا�#X، و�3ول ا��

، و�M;Z  إن ا���-� أه] و���Q� � 6 ا���ت ب�����
�Gب2] ����'6 وا�;�
L ��� ا�\��، و�#�س ا��
و�; 	ه�ه	 ب	���	�6 ��� م�ار ا��Gم وا����6، 01ذا صSZ ا�+GZس، و�SZ�R ا�?�Gب،  بeور ا���'L1 6 ا�+GZس،

 .ا�-��L1 D أم و��م، وم�'6 وو�	م �	ش
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 املبحث السادس

 وترسيخ األمن يف النفوس املساواة

شGا�} ا��?� وا�a#�+6، ا���د�6 إ�� ا�;�e2� L1  S;8} ا�+GZس، و�+?�;2	 م��دي ا���-� دروًا م�2ً	 
�	م?,Wة ��+ـ3اع وا��o1;�اق، وا��W6  وا��+;� M���ك ا�G��وا�8?	ق، إذ �#�س GZ, L1س ا��1اد ا�

واح�ة، �-� 2] راب6B ا@��م، و�2�a] وش�-6 ا@��	ن، وذ�n م ��ل  ا�G 8ر بiن ا�-��D أ��ة
 .ا@,�	,L م أب�ز ا�?�] ا�;L أّص�2	 ا@��م L1 ا�+GZس، وا��+'o?6 م وح�ة ا�صX ة ا�;L هLا���	وا

صGِره	 ب� أ�1ادI وه] ��	ر�Gن  1?� أ��B ا@��م اه;�	مً	 �	صً	 �?��6 ا���	واة، و$�Tه	 L1 أروع
L1  .ا���	$� �'	دا�2]، و�2vت وا6�V $��6 مB'?6 ب� ا�����


D��$ ��� �a ا�GZارق ا���B+ 6، وأزاح ,>�ة1	@��م م+e ب3 I�-1 ًة  وغ��	� S,	آ L;ء ا�� ;�Wا
 .L1 ا���	ة اW$;�	��6 ا�-	ه��6

  

�;-�} ا���م+Gن �+ـ�اء ا��ـQ، و��'Gن ��1 �+Q�B م مRذن� ،I	-ا� Xآ L1 6ح�� م�و�G;آ��6 ا� �-� ا��

،[2�G�$ Sمi;أ��اده]، وا� Sم�	01ذا �4 Q�\ا� Q�	� ةGة،د�ـ��م6 ا�	
1	G�$ S�<;,ع   أ�� ا���ذن إ
Xوب آe� Xز ش\~ ��� (��، ب	;�� W ،[2م	إم m�� 6م;�اص 	1ًGZص ا�GZارق، و�3ول $��D  ا�����

وم�;�G	�2] ا�o?	6�1، وح	2�W]  ا��Gا2�a� ،3$] ا��m م;-	ور�، م�2	 �'	�S+ أحGا�2] ا��	د�6،
ا��iمGر ب-	,} ا�م��، وا�#+L إ�� $Gار  -	,} أ��&،ا�;$W	��W ،6 �-� أح�ه] aY	6ًV أن �?m ب

م-	ور �� 	مX، وا��m?o م�	ٍو �UمL1 [2 ��$ ،L صmٍ واح�،  ا�Z?��، وا�ب�s م�صG�U� Qد، وا�;	$�
W2]، وZ
�-� ح;�  Z� W	L1 XV مGا� Wو ،Dم& ح;� ��آ	إم X'
��	�L1 3 أ 1	�W ،[2 �;?�م واح� ب	��آGع 

،�-�� 1 ��3� Wم&و	اف إم��ا, X'
 . ً�، وW �+��ف م ص��& 

ا���	واة، و�'�ز ا�Gح�ة ب���i صGره	، وأ$X م 	,�2	GZ, L1 Q� ;1 ،س ا�����  �'	دة �;-�� 2�1	
  .إ�� أصX واح�، وأ,2] أمS ', 6 م م+'D واح� ا,;�	ءه]

  

، و��n ا��Gرة ا����Zة، W �;�4ر �+� ��Y ا�� إن هeا������ D��'ا��+>� ا�n�eو� ،����أب�2ت  
L,	 ��	ب2] ب	إ�-  َ�'�Tوا ��eا� ، ا�#�ب���Z�+ا��  م�oح	واة ا�'	�ا�Z	6�V، وا�?�] ا��	م�6 ا�;L  ا��

D�$ L1 	2� X�	Zة، وا��ور ا���ل أداء ا��� ، و�Gح�� ص21GZ] �>�2 م���� .آ��6 ا��

 :(�ات وم?	Wتم�	V) �?Gل ا�4	�'6 ا@,-��6�3 �	رو$�+L ,	د�L1 G آ;	ب

ا����?�ا6�t، و��X ب�'	د�2	DZ��� �1 ، صGت ا�ذان  إن ا��� ا@��مL آ	ن ا��� ا�ول ا�eي د�	 إ��
���� أن � '� ا�، G �;-�1ن L1 صm واح� ��f م�ات L1 ا��Gم،  م م+	رة م�-�، إW و�L�i م

وع أش4	�2	، إ,+L ش �ت م�ة ب � ا�;4'��، و�;-�� ا���	واة ا@��م�L1 6 أر و��آ Gن � ��� صGت
 م ب+L (دم، n�� L1 واح� م م�ة، بiن�Z�;\أ�1ادًا م D�-� 6��� ح�ة ا�Gة ا�G?ة ا@��م بGا��( ). 

	ً���� 	2?�'Bواة، و�	�L1 ا��-;�D، وأ,2	 ذات أ[� آ'��  و� ;�ف أح�ه] ب >�6 ا@��م L1 إ
�ار م'�أ ا��
 .ا�\�	م ، وإزاحL16 ا,��	ر ا� �وان، وإزا�6 ا�8?	ق

  

 :(�-	I ا@��م(�?Gل ا���;�8ق ا@,-��3ي رو��4 $}، L1 آ;	ب& 

ب� ا�$�	ل  ���ز م-;�D م ا��-;� 	ت ا�'6��8 ,-	حً	 مXo م	 أح�زI ا@��م L1 إ
�ار ا���	واة �]
،X� ,�6 ا�	ص وإم4�Zع ا�G+ت ا�'6��8، و�	?'Bا� 	ع �?� �-�ST م أوV ا��\;�6Z، ب��ف ا�+>� �

ا�W;�1	ت L1 ا�$�	ل وا�;?	���، ا�;W L  ا�-	��6 ا@��م�L1 6 ��د م ا�'��ان 
�رة ا@��م ��� إذاب6
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،gر�	اع  �3ول ��� م� ا�?�ون، و��� م�ار ا�;��ن ا�	ون م4	6 ا�; Zt	� إح�ل 01ذا آ	,� ب� م
 	,6 ب	@��م وا�W;�	د ���& وا�#�ب ا�4'���، �1 ب� L1 ذ�n م ا�W; وا�\�Gم6 ب� م-;� L ا��8ق

 .( )ا��G�Bب Q�?�� L1 هeا

$��D أ�1ادI، و��آ� ا��?�?6 ا�+	ص 6  إذًا 1	���-� ��آ� ا��'�أ ا�?�G] ا�eي 
�رI ا@��م م ا���	واة ب�
&� X4�	1 ،واح� Qٍ�	� م	س آ�2] أم	وي ا�+	�� �'��، Z� W	XV ب�+2] إW ب;?GاI، وش�ة ا�\Gف م+&  م

،IاG$ورe', ة إ��Gد� Lء،   وه	وا��8+ Q+ا�� ا�W; �ء، و�+?�6 ا���ور م ا�4'��	ء، و���Z;2	 م
��G ب2	 ا�+GZس D��-1 ا�GZارق� L;ة ا����Zى ا���3ة ا�G?;و�'?� ا� ،N
	�;� XاصGZا� ��	وى، و�	2;� 

 .و�;�	م�

� ���2	، 1?	ل ���& ا���ة ا�Gداع �� � ا���	واة و��آ أم	م ا�-�Gع ا�#��Zة L1 ح-6‘ وو
m ر�Gل ا� 
وإن أب	آ] واح�، أXa1 W W � �بL ��� أ�-�L، وL�- � W ��� ��بL، وW  إنT رب4] واح�،< :وا���م

 .( )>أ�Gد، وG�� Wد ��� أح�� إW ب	�;?Gى �ح�� ���

  

Xآ �-���، إن ا���	واة �;�4ر L1 ا��+�ُ Wو  �Gم ��f م�ات، ح;� �;��GZ, L1 gَTس ا�����
X2] آ��� ا�م6، وإ�#	ر  و�;;a	ءل L1 أح	��$ L1 �\+وا� ،D�;-ا�� S�;Z� 6، ا���د�6 إ��Zارق ا�3ا�GZا�

م?�;6  و��Q�3 ا��GZف، و��3ول م ا��-;�D آX م	 ��دي إ�� ا�m a وا�Gه، و�'XB آX , �ة ا�+GZس،
�-	م، ,Wوا m�R;م، وا�	�Gا���'6 وا� 	م��2 X1&، و��GZص 
�Gً	 (م+ً	،  ح;��;��X و�+�س ب� D�;-ا�� �?'�

  .وا��8+	ء، أو ��'} ا�?�B 6 وا�'#a	ء رص�+ً	 م;�	�4ً	، ب ��ًا � آX م	 ���o ا� �اوة
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 الفصل الثاني

  ألمنية للمسجدا؟لوظائف  خلطيب يف تفعيلادور اإلمام و
 

wح	و��;& ����2 و�' 6 م': 

 .ا�Gازع ا���+6�G?� L: ا��'�w ا�ول  *

 .اZ;�W	ف حGل وWة ا�م�: '�w ا�o	L, ا�� *

* w�	oا� w�'4& : ا���	و�� D�;-وح�ة ا��. 

*  Dا��اب w�'6: ا���B�Gال وا��;�Wا. 

* w�'ا��  fم	اف وا�-���6: ا�\��,Wا  .ا���	�6 م

 .ا�;$W	�L ا�;4	X1: ا��'�w ا��	دس  *

*  Dب	�: ا��'�w ا����� .ا� �
6 م��Y D ا��

 

��2�� 

�-�ا@��مL،  مiرز ا@��	ن، وم+'D ا�+Gر وا�;?�، وم+	رة ا�م وا���م وا��2ى، وم�آ3 ا�;+>�] ا��
G21 ،��+�ُ W gورا� ،�Z\� W MVوا [��ا���	م6 ا�و��، وا��آ�3ة ا�4'�ى  ودوُرL1 I ح�	ة ا��-;�D ا��

e',ح�ة وGا� Q�� و� ،L�	�;$Wا 
6، و�#6�e ا�م6 ب	�;Q�?�;� &�$G ا�م�Z�4يا�Zوا� Lا��وح . 

 آ	,S ��4] ا�� 	,L [	ب;6cم&  و�	إم  �iمXT ر�	�6 ا���-�، إW أ,2	 � �G4ن ذات أ1 �]	�X إن �[ � ��
&'�Bد و��Zة ا�	ح� L1 �]ا��� �-� .وا��-;�D ب0ب�از ��n ا�� 	,L، وإ2v	ر ا�?�] ا��	م�6 ��ور ا��

$�L1 [2�G ,2	�6 ا��'Gع �داء  Gات ا�\�f، و�3داد1	���-� �;�دد ���& آG� Xم أ��اد آ'��ة �داء ا���
?]	;�� [21 n�e� ،[2;1	G$ن إ�� ا�;eآ�� وا�;+'�&،  ص�ة ا�-� 6، و�;'	� أ21	م ا�����، و�;Z	وت

وا�;G$�&، وم 	�-6 م�48ت ا��-;�D، وا@�2	م L1 إص�ح ا���	ة ا� 	م6،  وا�;#�ل حGaره] �yرش	د
 وم'	د�&، وإش	�6 روح ا��Gدة وا@ص�ح ب� ا�+	سإ�� 
Gا�� ا� وإ�	دة ا��Zد��. 

  
{�B� أن وإن  ا���-� وإم	م& أش� 1	���6، وأآ�o و
 ً	 GZ, L1س ا�-�	ه��، م أي و���6 أ��ى ��4

D�;-ا�� L1 �]��( )6�8 ا�� &�Z, L1 w 'ا��-�م، و� fZ, L1 �8ور ا�e$ D�;?� G21 ،  {وح ،��	 �
ا�+'��GZ, L1 6س ا�م6، وب+	ء   ا�+	س، وإص�ح ا��a	��، وإ�?	ظ ا� Gاmtا��Q، و
'Gل ا� �ل وم 	و,6

6�V	Zا���6، و��ب�6 ا��وح ��� ا�داب ا� ��	�aس ا�GZ+و�6��2 ا� ،;Zا� �4� .وا���ق ا�����ة، و�

L1 {�B\ا� M-+� أن 4�� Wم �&،  و	ب �	'�iب eع ا��	B;إذا ا� Wب، إG�Bا�� &$Gأداء م�2;& ��� ا�
 ا��'Q �21	م2]، ب	���Gب ا�'���، وا�6��4 ا��	ح�ة، وا��-6 ا�>	ه�ة، وا��Gت ا� eب، ا�;�را$&و

 .وا�\B'6 ا�'	ه�ة، وا@[	رة وا�;Q�G8، وا�G 8ر وا�G$�ان

  
�] ��اِع م?;�a ا��	ل، X4�1 م?	م م?	ل، �1-�ر ب& مGاآ'6 ا�ح�ث، وم�	��ة  وأ,� ��\�B} أن ���Z إن

،D�	
Gا� ،�\;�m  وم�ءم6 مGVGع ا�\U� 6'Bح�اث ا�-	ر�6، وا���ب�	ت ا�Gا
 6، 1	��4م L1 ح	ل ا�م
B1+ً	 م�	��ًا ��	  �+& L1 ح	ل ا�?�Q، وا�;�ف ا�>�وف و�?�'	ت ا�حGال �;�B} م ا�\�B} أن �G4ن

�� ا@��م �B'6 ا�-� 6 م ش 	 ���ث ح�G&، وأن G4� Wن L1 واٍد، وح	ل ا��-;�L1 D واٍد (��، إن
n�� L1 سGZ+ب إ�� ا�	�ا���>	ت ا@��	,�6، وم�GVG	�2	 �-�ر أن ��2ف  ا�4'�ى، وم 	,�2	 �L#'+ أن �+

 :( )إ�� ��?�Q ا��Yاض ا���6

1- L;,�6، ا�	ا��ب L,	 ��	ا���ة، وب L1 &ب& و$3ا�	����	 ب2	 ا�?�Gب،  ا�l�G وا�;eآ�� ب	� � 	��، وب�
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 .و� Gد إ�� �	�?2	

2- ?Z� و� ���2] ح?	�Q د�+2] م����ا�4;	ب وا��+6، مD ا� +	�6 ب��م6 ا� ?��ة وا� '	دة وا���ق  �& ا��
 .وا�داب

3- M���� 6�'�'� &مG�� 	ه��o� L;ا� X�t	ت وا�ب	ا@��م، ورد ا�8'2 � 6tG�#ه�] ا��	Zن،  ا��	ا�ذه
وا��6��a، ب;?��] ا@��م  	ر ا��2ام6بG��iب م?+D ح�4]، ب �� � ا��2	��ة وا��'	ب، ومGا$62 ا�41

 .وا� �Q وا@�-	ب�6 ا����M، وإب�از ��	��& م ا���	ح6 وا�G�8ل وا�;Gازن

وا�;�آ�3 ��� ��ج أم�اض ا��-;�D،  ربN ا�\B'6 بiح�اث ا��-;�D، وب	�Gا
D ا�eي � �8& ا�+	س، -4
 .و�?��] ا���Gل ����48&


6ا@��م�6، وم?	و �S�'o م +� ا��Gة -5�Zه'�6، ا��e6 وا������
 م6 ا�+ـ�3	ت وا� �'�	ت ا� +���6 وا@

 .�Uم6، ا��8;;6 �2��8	، وا����oة �Uح?	د وا�'#a	ء

 ه+	ك أ��ً	 �+'#L ���6 ا���	$� و�B'	�2	 ا�;�آ�2��� 3	 B� L1'2]، وآ��	�2] وب	@V	61 إ�� م	 �?�م 01ن

ا���م وا�i�B,�+6  � أم ا��-;�D وا�;?�ارI، وإش	����6���، م�	 ��f ا���	ة ا� 	م6 ��+	س، و��دي إ�

6، وبGا�w ا��8 وا�\�ف،�Zب ا�	أ�' 
& و�eآ��  L1 �	�� أر$	�&، و�\���& م�t L#'+� 	أه] م وم

L1 ~��	6 وا���ى وب+�Zا�  :أو
	ت ا��� وا��8ا��، م	 �L�i ا�+	س ب&، وا�; �ض �& ب�

 

 املبحث األول

 الديني تقوية الوازع

6�,	�م 	,L ا� 'Gد�6 ا��?6، و�+�L  ا@��	ُن ا� ��Q رآ�3ٌة م6��2، ود�	م6ٌ أ�	��L1 g��� ،6 ا�+fZ ا@,
ا���6 ب& وم�ا
';&، وا�W;3ام ب;?GاI وt	�;&،  2�1	 ا�G 8ر ب	�\6�8 م ا��ب، وا�\Gف م �?	ب&، ودوام

[َ�� َأآ�T ا@��م ��� حZ>2	، و��Gل ب� ا��Zد إ�� ا� +	�6 ب	��aورات ا�;L و��D1 ا@��	ُن ب	� � 	�� ا��

GعGا�  ا�; �ي ��� ح?Gق ا���� وا,;2	آ2	، و�+I���V L1 i8  وب�� I3-رات، و��G<ا��� L1


Gي، ���2& إ�� ا�aZ	�X، و����& م م?	ر61 ا�-�ا�] وا��ذا�X، و���G ب0,�	,�;& وازٌع Lا�;�دي  دا�� �

Gع L1 ا�2	وGأو ا� ،s�aن،إ�� ا��	@��	ب fZ+ا� D'8� � b;+�1 ،6�  ٌر	,�& ا� ��?6 ([	ب�  	2�e#و�

،fا�� mم�ه M'�� wد ح��Zة ا�	ح� L1 ب�6 �'�ز	ا�?�}،  إ�- c�Bم ،fZ+ح ا�	ر، م��G 8ا� Q�
ر
b2+ا�� n��ا�?�G]، و��3م $	دة ا��Gاب وا���اط ا���;?�]، وW ����  م�;8 �ًا ����ا
'6 ا@��1 ،6�2

وX'?;�W ا�41	ر ا�+8	ز، وW ا���[�ات ا�Gا�1ة، وSZ;�� W إ�� ��Y م	 ح4]   � م�	ره	،�+2	،أو �+-�ف
ا����  ا�;D��8 أو 
�a ب&، و�'�ز ��م	ت ا@��	ن ا��	دق، ود�WW& ا�Gا6�V ��� ا��Zد بG 8ر ب&

��& أو ح��V ،&ZرI، أو v ب	c�tW+	ن ��; 	مX م &، وا�o?6 ب&، وأم $	,'&، G8\� �1ن م � ّ��& أو
D��-ا� [ +و� ،D�;-,& ��� أ�1اد ا��	إ�� �]أ f4 +�1  ب	�W;?�ار، و� �G8ن أ�Gة م;�	ب�، م;�اح��

� واح� م+2] مXآ ، و�;�4�Zt	 ;ب�4ام;&  م lZ;& ا@��م، و��� 	ره�
 L;م�6 ا�	ا�4 &
G?ب� D;�;ا�
f6، و���,	� .�;L حZ>2	 وآ2�Z	 �&ب�1 ;& و��3&، و�iم ��� ح�	�& ا�8\��6 ا ا@,

ا@��	ن أصX4� Xٌ ��� و6��a1، ودرٌع واٍق م آX ش� و$���6، وأ,& ��	ج ح	$3  وم�	 �MVG أن 
Gة

Gع L1 ا���>Gر وا��ذ��6، وم��ر [?6 ����� ب�	ح'&، ، ح�w أ�'�ت ا��6 بG��iب دونGا�  � ';��

اح;�	ل و
Gع $���6 ا�?;X م ا���م ��� أ��& ا���م، إW أ� nو��م  ن ���ث ذ� iB\ا� Q��t
ا��	دق، وا��\	�b2+�� 6Z ا@��م ا��ا�L  ا�?��، �ن $���6 ا�?;X م أبD8 ا���	ر�	ت ا��+	��y� 6�1	ن

���V 6ب، و��ب�G�?ا� L1 ن	ا@�� g���� إ��  X;?1-���6 ا� ،& ', s�Zاء بGر�Wب&، وا D'8;ا� ��� [��ا��
{�
G ب�4	ل ا@��	ن، وص�ق ا��?� إذ G� W$� �'} �'�� م V\	م;& أن ا�?	�X م�8 هL ا�;W L ���4} و

��� G� � ،ا@��م L1 رG<م� �Xا آe4أ��&، وه Dم [��أو τأن  راب6B ا� ?��ة ا@��	,�6، ا�;D�-� L ا��

�ٍ} 1	رغ م ا@��	ن، روى أبG ه���ة 
	ل‘ ر�Gل ا�   ا�;�اء ��� ا��aورات W ���ر إW م: > W

 L,3ق���� ��ق ا��	رق ح�� Wو ،وهG م�م، وW ��8ب ا�\�� ح�  ا�3ا,L ح� �L,3 وهG م�م
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 .( )>إ��& 2�1	 أب�	ره] ح� �+2'2	 وهG م�م ��8ب2	 وهG م�م، وW �+2} ,2'6 ذات ش�ف ��D1 ا�+	س

3Z�� 
�Gب��o� ،[2 ا إن إم	م ا���-� و��B'& ح� L1 &\,2]، و����	6 إ���G?� ��� �G 8ر ا�����
 و�21َG] م �eاب&، وأ��] �?	ب&، و���Gه] إ�� ا�W;?	م6 ا���Gآ�6، و����M ا��Gا
m، ب��ا
'6 ا� � 	��،

وا�W;?�ار  و����X م�	�M ا��,�	 وا���ة، ودD1 ا��8ور وا��Z	��، وصZ	ء ا�رواح، و2t	رة ا�?�Gب،
L'�?ن ا�	+c�tWوا ،L�Z+ا�. 

  

 املبحث الثاني

 حول والة األمر االلتفاف

X�	�Gوأه] ا� ،[��ا�6��Z4 ب;���g أم+&، وا���	1>6 ���&،  م أب�ز ا��a	,	ت ا�م+�6 ا��ش��ة ���-;�D ا��
آ'�ى، وم+b2 واMV، وأ�	ٌس 
Gي �;�?�Q ا�م ا�;$W	�t  ،L	�6ُ وWة ا�م�، L21 أصXٌ م2]، و
	��ة

 .ا����6 وا�;?�ار ا�'�د، واc�t+	ن

  
��� و$Gب t	�6 و�L ا�م�،  ا�6���8، �-� أ,2	 م;Gا��ة و
B �6 ا��L1 6�W ا�;iآ��وا��;iم+�� X�Gص 

، وL1 ا� ��	ن 1�	ٌد �UحGال L1  و����] ���	,& أو ا�\�وج ���&، LZ1 ا�B	�6 ا$;�	ع �6��4����ا��
 ���	ء، و,3ا�	ت وأهGاء،  ا��ار�، وم	 ,S�3 �� م t	�6 إW وص	2�1	;Z� 	2V�ّن، و�	B�8ا�
���	ن وWة ا�م�، وم	 �-�'& م ش�ور �>��، وأ�B	ر  وا�BVاب	ت هG$	ء، وا� 	
X ��رك �GBرة

6�	Bا� L1 	آ'�ى، و� �] م ��	Zوم  D�;-ا�� Nو��اب ،م ا�\�� وا��2ى، و��?�Q ا�� 	دة، وا�;;'	ب ا�م
  وح�	�6 ا���	ةا��>�Gم، ودح� ا�'	Xt وا�-Gر، وا� +	�6 ب��	�M ا� '	د وا�'�د، و��	�4&، و,��ة

، وردع ا�'#	ة�oب	ء وا� 	2Z� .وا��-�م� اW$;�	��6 م ا��VGZ وا�BVWاب، وا��e ��� أ��ي ا�

��	 L1 م\	�6Z ذ�n م ,�8  إن t	�6 و�L ا�م�، واح;�ام ش\��;& وه�';&، م�	 هG وا$} ��� ا����6
Wو Iرد 4�� W 	م� ،X
 وا�?�;Zرة ا�	وإ[ ،��	Zو ا��e1 ،& 16، د��?;�و ا� ?Gل ا�����6، وا��BZ ا��

ا� Gا
}، Q��t [2?��t ا��Q وا��2ى، و��;?Gن ��� ا�\�� وا��ش	د  ��رآGن أه��6 ا�B	�6، و�?�رون
 ا��8 وا�ذى، و��eرون م م3ا�Q ا��ذ��6 وا�G2ى، وQ��t  وا�;?Gى، و�+iونtاGم � [2�Z,iب

 أي  بn�e، ، آ�	 أم�ه] ا�\	�X$ Q و�3‘ و�+6 ,'�2] حlZ أ��+;2]، واWح;4	م إ�� آ;	ب رب2]، ا���م+�
و�+�8ون ا�6��aZ، و��Gaن  ردوا ا��L1 [4 ذ�n إ�� ا�4;	ب وا��+6، �ن ا���4	ء ���Gن إ�� ا�\��،

21ُ] ا���م+�، ��	 أم�ه] ا� ب& ور��G&،  ��� اW$;�	ع وا�1G	ق، و��eرون م ا�;+	زع وا1W;�اق، e21ا
 .و�+	ص�G,2] وQ1 (داب ا�+���6، وGVاب2B	 ا��'�+6  و�G �Bن ح4	م2]،��� Gن �WGة أم�ه]،

6�	t بG$ع وGVGْ�َق مtَ Tإن  وWة ا�م�، م أه] م	 �-} أن �eآ� ب& ا�\�Bُ} ا����� ب� ا���
 ���2] ا�W;3ام ب	�B	�6، وأن ا�;Z	ف ا�م6 حGل 
�	د�2	 د��Xُ وح��2	، وQ��t �1ح2	، وا���، وأن ��آ�

مX�  ،[2;�2 ر
�2	 و,a2;2	 و,-	ح2	، وم��ر �2�3	 وم+ ;2	، وم 	و,6 وWة ا�م� L1 أداءو�'
وا@ب�غ � ا��G'8ه�  وم�	���L1 [2 ح�	�6 ا��-;�D م ا��Z	�� وا��8ور، م أه] م	 ��3م ا����6،

 �;�ب�Gن @ح�اث ا��VGZ، وا$} آX م��] ح�	�6 ��'�د م�eو�-+� ا� ،���Zء وا��	2Z�'ً	 �2	 م ا�
�6�Z وا�� ;�� ا�?�Q وا��VGZ، و
ً B	 �D�B ا�B	م �، ودح�ًا��. 

  
ا� �ل، ورD1 ا�>�]، وردع ا�>	�]، وQ��t  إن ا�W;3ام بB	�6 وWة ا�م� �'�Xٌ �+��ة ا��Q، وإ
	م6

،Iس أ�1ادGZ+� lZوأم+&، وح D�;-ار ا���?;�W  ت	6 ��?���	2]، ور�Vا�2] وأ��اG,6 �م	وص�
���� .وا�م	ن ، و��G� ��1G	�X ا�i�B,�+6ا��
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 املبحث الثالث

 وحدة اTتمع ومتاسكه

ب+	ء م-;�D م;�	�G?� ،nم ��
	ت أ�1ادI ��� ا��Gدة واc;�W	م، وا���'6  ��2ف � 	��] ا@��م إ��
�-	م،,Wح�ُة واG1 ،ء وا� �اوة	ف، وا��8+�;�Wت، وا�;�3ق وا	6 وا�8;
�Zا� L�1& دوا� ��-;�D ا�� و�+�

،Iأ�1اد ��� ا�;�ف أ�Gا,2]  ا����] W �?	س ب2	 وح�ُة أي م-;�D (��، �1اب6B ا@��	ن �-�D ب�
و
� أآ�ت ا�+�Gص ا�6���8 أه��6  وأ$+	�2]، وهL أش�ف ا��وابN وأو[?2	، وأXa1 ا�Gش	�b وأآ�م2	،

�	م وا�;+	زع، 1	@��م ا�W;3ام ب�a	م� ا��وابN ا@��	,�6، وحeرت م?,Wا Wو mق، و����Z� Wو D�-� 
،��	'� Wو�?�ب و ،�Z+� 6+;1ٌر وGَ�ََو m V 1;�اقWة وم+ 6، واG
 .1	W$;�	ع 

D�;-م ا@��م ا��	
ب� ‘ ا���,L ��� أ�	س ا���'6 وا�;GاصX، وا�; 	ون وا�;4	X1، وأ�Tm ر�Gل ا�  �?� أ

6 وا�;�3ق، وم	 ���oا��-;�D ا���,L آ�2	، و
	رب ب�+2	، وأب � �+2	 أ�'	ب  c1	ت�Zا�\�ف وا�+ �ات  ا�


6 ا����] ب��i&، وا�;L ���34 ��� ا�Gد�� G�� MVوأو ،&t	أو� L1  ء	Bا�� Xو��� ،m�R;وا�
X�	أه] و�  ا��o	�} وا�GZ2ات، وذ�n م� MZ�ت، وا�W3وا�  L1 &\س، و����GZ+ا� L1 � ��Q ا�م

D�;-ا��. 

و�+�ه	 �8 �   ابN ب� أ�1اد ا��-;�D، و��?�Q م 	,L ا��Gة ا@��	,�6،وا�;� إن ا@��م ��آ� م'�أ ا�?Gة
n، و��	2��	�م Nح�ة ا�م6، و��ابGب D��-�1د  ا� �Xإذ ��رك آ ،D�;-��� رآ�3ة �>�� ��1G� L1 ا�م

��2 ا�-�	�6 ��� راح6 ا��Zد، و�?Gم ا��Zد ب\�م6 ا�-�	�4;�1 ،6	�m ا�-��D م��و��;&، و�?Gم بGا$'&،;1 ،
���  ��� اح;�ام أ,>�6 م-;� 2]، وا�;3ام ب; 	���&، واح;�ام ح?Gق ا����، و�; 	ون ا�-��D و� ��Gن

�	د، وح�	�6 ا��-;�D م ا�-���6، وم4	6�1 دوا��2	، وو
	�;& م آX م	Z6�1 ا�	ور  م4eدي إ�� زرع ب��
��X م+2	 ا�ش�ار;� �
 L;ا� e1	+6، وَ�ّ� ا��+;Zون، و ا��8 وا���Zنوا��GZ$ة وا���	ا�'#. 

  

Gة ��� Iء أ�1اد	ب+ L1 ��; � [��ا��اب6B ا�;L أ��2	 ا@��م م+e ب3وغ I�-1، وا��;iمX  وا��-;�D ا��

أن ا� ?��ة ���م ا�ذى وا� �وان، و��+D ا�>�] وا�'#L وا@$�ام، و��n�� 6?�?��  lZ ا��ابMa;� 6B �ـ&
wق، ب��G?م ح�وٍد �-} ا�; ا��	أم &�Z, [��
m �+�ه	، و��م �-	وزه	، و��د�& واز�& ا���+�L-� ا��G 


Gع L1 شLء م�	 م+D م+&، و��f بG 8ر 
Gي ��بB& ب�1iاد م-;� &، و��-I3 مGا� ا�; �ي ���2]،  �
 .و��D1 ب& إ�� ا�;�ابN وا�;�	�n م &

  
،�-�اص� ���& أن � +� ب;���g م +� ا�Gح�ة GZ, L1س ا�����، و� ��Q أو و��B} ا�-	مD، وإم	م ا��

أ�1ادI، �1  و�eآ�ه] بiن ا@��م ا�;�� ا��Gة د�	مG� 6ًح�ة ا��-;�D، ورآ�3ة ��;�ابN ب� ا���'6 ب�+2]،
،D�;-وح�ة ا�� Q�3�� 	2,iش و�'��� 
�G&، و�Q��Z آ��;&، أو  ���M ا@��م ب?�	م أح3اب أو �-� 	ت م

6 �B?ا� � �Z���]، �+;b �+& وا�;+	ح� ب�وز ��1	ت �+;b �+2	 ا�;+	ح�، أو �$ �Bش�� �>�]، و� n�e1 ،
L�Rا�ح�اث ا���و�6، وا�� ا��Z- 6، و�3�3ع أم ا��-;�D، و��دي إ�� 
�?& وا�BVاب&، وإن  ا���o4 م

ا@م	م إ�� إزا�6 أي ��ف 
� �>�2 بGادرI م أب�ز م	 �-} أن �D�Ba ب&، �1'	در  م�	ر�6 ا�\�B} أو

	�2] ا��6�G، و����gا@ص�ح ب� ا�+	س � L1�Gم	�2] إ���� ��tG2]، و��	وإزا�6 ��1 ،  Lدوا�

�-	م، �ن ذ�n م أ
Gى د�	�] ����g أم ا��-;�D، و�V	ن اc�tW+	ن,W6 واZة،  ا���� �وا���	ة ا�
� �X�'� L1 X م���6 ا�-��D، ���  و���& أن �eآ�ه] بi,2] وح�ة 
	��6، م;8	ب64 م;6Z�R، آGa� X م+&

�ZB�ل ا��G
 G�, ‘: >[ادهG� L1 و��اح�2] و� 	2Zt] آ�Xo ا�-�� ا�Gاح� إذا اش;�4 م+&  مXo ا���م+�
�2� .( )>وا���� �Ga ��ا�� �& �	�� ا�-�� ب	�
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 املبحث الرابع

  االعتدال والوسطية
 

 ��	�~ ا�;D��8 ا@��مL، وا�6�B�G م أب�ز م3ا�	�Z$ �1 ،I	ء وG��Y W ��1&،    ا�;Gازن وا�W;�ال م

ا��'	�L�1 6�# ا�;?�m8 م'	�G�?� 6�#د إ��� ا�;+S?��         D�B آX ا�-	I ��2ف إ�� ا�#��L�1 G ا����، و�+��4    1	@��م 
��� Tsَح wط ا����دة، ح�GB\وز ا�	و�-   L�1 fZ+ا� Qدة وح	ا� ' Qح ا�W;�ال، وّحTw ��� ا�;Q�1G ب�

DB+;وا� G�#�	1 ،ة	ا���        D�1ور ��� ا����ج وا�' �� ����    �; 	رV	ن م�D ����8 	ت ا@���م ا��ا���6 ���� ا�;��
وم�	   وا��;;'D ��	 و$� م ا,��ا1	ت �?��6 أو ����6 م ب s ا��1اد وا�GBا��m �'�� ا� ��Gر،    ا��8?6،

أص��'S ب�2	، ���رك أن ذ��n      أ�1ز�& ��n ا�� ;?�ات ا��\	�b2+�� 6Z ا��Q م أ[ٍ� �Lٍء ��� ا�م6، و,4'	ت
  ���+��Gص ا����8 6 ا@���م�6، م��	 أدى إ���       �ح�X ب�'} ا�#�L1 G ا���، و�-	وز ا���ود، وا��2Z] ا��

 �'�� ا� ��Gر، وزرع    ���� ب�� ا���;Zم6،         إح�اث ا�	?;��Wإ��� ا G���� @���م	ق، 1	6 وا��8?�
�Zور ا�eب�
أو �?���، و���م ا�#�G و��?;&، �Gاء آ	ن L1 ا�W;?	د أو ا� '	دة أو  و��Gك ا��+b2 ا�N�G، دون ا,��اف

 Xم���6، وآ��	ا�   ا��   ����دI ا@����م، م���	 �\��	�m أص��Gل د����G&      �����ف ص��	در م����� B+;وا�� ��	��#�
$���D   وم+b2 ش�� ;& ا�?6��G، و��آ� ��� و$Gب إزا�6 آ	61 ا��'	ب ا���د�6 إ�� ا�#�G، و���q  ا�����6،

m+ ص�6 إ�� ا�Gا�� e1	+ا��.  

 

L ا����-�،  م�	 �-�} أن �;���ث �+�& ا@م�	م وا�\��B} �1        إن د�Gة ا@��م إ�� ا�6�B�G وا�W;�ال م أه]
وأن �m84 �2] و�6�B ا@���م واL�1 6��V ��	�� ����8 	�&، وأن       وم أب�ز م	 �-} أن ��VG& ��+	س،

�;8 �وا م+b2 ا@��م ا��ص� L1 د��G& إ�� ا�;Gازن وا�W;�ال، وا�Gا
D��$ ���  D أ�1اد ا��-;�D أن�
 أQ��V ا�+�	س ص��رًا، وأش��ه] 
�?�ً	 وا�B�V         ���28 أن �� B+;وا�� و��Y	,�ً	،   ابً	، وأآ��oه] a�Y'	ً  ا��#�	��

و���Gك م�+2-2]، و
�� ا,Q��3      ورب�	 ���وا إ�� ا��;\�ام ا�?�Gة ����X ا����� ���� م�GاL�1 [2;?1 (را��2]،        
�Q أو       ا�' L1 s هeا ا����n، ح�w ���ى L�1 أو��	ط 6�c1 م� ا��8'	ب      �Z�	ب &Z��1ن، أو وص� ��Z4ا���4] ب

�W) Dم2	 وY��2	، و�	شS ا�م6 م�+2	 وش�وره	، ا��-; ا� ��+6 أو ,�G ذ�n، وهeا �& ([	ر ��6c �-�ع
Sش	tو ،;Zا� n�� بG�
 SY1?� زا     ،Qا��� b2+ك ا���G��� � [2�Z,أ S'Yم2] ور	أ21 S1��,2]، وا�G?�

[2;+� ا� +	ن L1 ا��4] ��� ا���� ب�	 ��و,�&، وإ���ا2$] �� دا���ة ا@���م ا�;��	دًا ����        وأG?�tا ��

 .ا�Gاه��������6  وا�>+�������Gن، وا��'�������	ر ا�4	ذب�������6، وا����������	در ا�
	و��������X وا��������8	� 	ت، وا��������G48ك 

ا��?6، وأص�	ب& ه] أهX ا� �ل  3�1وم م+b2 ا�N�G ا�eي ب+�S ���& ا���8 6 ا@��م�6، هQ��t G ا�� 	دة
����� ��?���Q ا�م�� واc�tW+��	ن، و,���8    وا��ح���6، وا��Q��1 وا�;������، وا�;���	مM وا�; ��	ون، وأح�ص��2]  

ا�W;?�ار وا���م، وأب ُ�ه] �;Zرة ا�	إ[ 
�6، وه�] أه�X ا�?��(ن و�	ص�;&، ا�م�6 ا�N��G، ا���28اء          �Zوا�
 وم ش�ح ا� ص�رe2� Iا ا���، ��� ا�+	س، وه] أهX ا�?�(ن
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 املبحث اخلامس

 واجلرمية احلماية من االحنراف

L;6، وا� ��� s ب�أت ��[� G�� L1ك ا�' �Gا$& ا�8'	ب ا� ��� م ا��\	�t وا���;-�ات وا�;#��ات ا�
6Z�	\ر ا��	ق وراء ا�41	��,Wإ�� ا ���Rب S1�-,دة  م+2]، وا	$ � s 'م، وأدت إ�� ا,��اف ا���y�

�	د و,Gازع ا��8Zا� wا�Gب {'�. ا�;L أح	St ب	��-;� 	ت، واآ;+Z;2	 م آ	G$ 61ا,'2	 ا��Gاب، ب
��3 وا��aل، و��g�ّ ا�;L��� L ا��4Z م اW,��اف، و��G,& م ا� وا@��م وDV ا�?Gا�� ا�6���8

[�� اW,-�اف وراء ا�هGاء fZ, L1 ا��� I� 'آ�6، و�G��وا�;?	���  ا�GoابS ا@��	,�6، وا�W;?	م6 ا�
 .ا��+	6�1 ����

��3وم ا��+b2 ا��Q، وا�W;?	م6 ��� ش�ع ا�  -  وب	��~ ا�8'	ب–و��\�B} أ[� 1	�G� L1 X$�& ا�+	س 
 6�G?و� ،[�?;�ا���+L، وإ�?	ظ ا����a، و�3آ�6 ا�+fZ، وب�	ن م�	�  ا�Gازعوأم�I وص�اt& ا��

وا�;+��Z م ا@
�ام ��� ا�-���6، وإ��اد ا�+�Gص ا�6���8 ا���eّرة م  ا�W;?	م6، وم�	وئ اW,��اف،
أ,& ��]  ا��' �ة ح;� � م-�د ا�;��4Z 2�1	، وأن إ�1ت ا��-�م م ا� ?Gب6 ا��,�W 6�G � +� ار�4	ب2	،
 �;DB ا��2وب م �i,ـ�} ا����a،و,-	 م� W &,أ 	ب6 ا���و�6، آ�G? ا�  ا� وا�G 8ر ب	�\Gف م

�L، وا�BVWاب ا���زم �& GtالZ+ا� Q�?ورة ا�	�ح�	�&، وَأنT �>	ه�I أم	م أ�1اد م-;� &  � 	��، وم
 .إح�	�& ا��ا��L ب >] ا�e,}، و�1اح6 ا�-���6 ب	Z\;�W	ف وا��م'	Wة ، X�?� W م

L1 �]�� أن D�B;�� {�B\أن ا� 	آ�  ,GZس ا�����، ح� ��دد ��� م�	م 2] م	 أ��I ا� � 	�� م
Tmآ �� X�3-اب ا�Goا�  lZ2] ح� MVG� ن،و���& أن	B�8ت ا�	Y3, �& مZ, lZا�ذى وا� �وان، وح �

و��I��e م  ، وح�	�;& �2	،>ا���، وا�+fZ، وا� ?X، وا� �ض وا��	ل< ���aورات ا�\�f ا@��م
ا����6a ا�� ;��D+�� ،6 ���1	�2	  ا� 'w ب2	 وا�W;�اء ���2	، وأ,& 
�ر �?Gب	ت $3ا��6 راد�GZ+�� 6س

ا��+��61، وا�+fZ ا�م	رة ب	��Gء، وأن ��n ا� ?Gب	ت  ا�B	�68 ا�;L �;�4] ب2	 ا�هGاء ا�Z	��ة، وا�41	ر
�ّ� م+	e1 ا�-���6،� S��ّاب ا� �وان، وا� شGق أب�Yوإ L;6، ا��Y	'ب�6 ا�	ت ا@ره	ب	�ء ��� ا� 	a?

��� X� � ط	أو� L1 Q�?ا���} وا� wوب ،���� �\m�G ا�م+�، و�� � إ�� ,�8 ا�\Gف GZ, L1س ا��

، و� ;�ي ��� ا�+GZس ا�'��6c، و���'2	 ح?2	 L1 ا���	ة، و� 'L1 w ا�رض�+c�Bدًا ا��	�1�	دًا وإ1.  

L1 و��6 آ'�ى��
�ره	 ا�;6��G�   D��8 ا�+	س ب	�GaابNإنT ��� ا�\�B} م L;ا�م+�6 ا���6�4 ا�
اW,��اف، وم�	رب6 ا���	ل ا@ره	ب�6، وا�;��1	ت  ا@��مlZ�� L ا��-;�D م ا�-���6، وو
	�;& م

� � إ�� ا�\�وج ���� L;ذة ا�	ال، و��م��  ا�8Gء، و��} ا�م	ا��م nZو� ،ا�+>	م ا� 	م، وا@��ل ب	�م
، وا� 'w بiم ا��-;�D وا�;?�ارI، وإن آX ا���;�4	ت،����، و�Q��Z $�	�6 ا��;Zرة ا�	وإ[  	6 ��Z�	\م

،	ً�وا,;2	آً	 ص	ر�ً	 �?���;2	، ��;G$}  $	ء L1 أح4	م ا���8 6 ا@��م�6، � ;'� � ��ً	، و���1ً	 م?;'

�ر�2	، ح;� ��;iصX ِم L;6 ا���	ب6 ا��G? ا� ''�	ت ا�Z;+6، وبGا�w ا��-;�D دوا�L ا@$�ام، وم

 .ا@��م، L1 أم وأم	ن، وا�;?�ارI وراح6 واc�t+	ن ا�?�Q، و� �O ا�-���v L1 Dل

 

 املبحث السادس

 االجتماعي التكافل

واه;�	مً	 وا� ً	، �;�?�Q م 	,G';�  Lأ ا� �
	ت ا�;$W	��L1 6 ا@��م م4	,6 �>��6، وم�آ3ًا م;?�مً	
أ$Gاء ا�م وا���م6، وص�	,6 ا��-;�D ا����] م  بN ا��Gي، ود�]ا�;4	X1 ا�;$W	�L، وم'	دئ ا�;�ا

Lوا�+ـ3اع، ودوا� m� .ا�,	,�6 وح} ا�eات أ�B	ر ا�; 

6�G+ ا��; �دة، ا�� &�W	-ب� X1	4;ر ا@��م ا��
وا��	د�6، @�-	د م-;�1 D	XV م; 	ون، 1	��1اد، �1&  �?� 
[2Zا� L1 واح� Q��L8، بZ;� X	و�Gن L1 أحGا�2] وأوV	�;��1 ،[2	G$ن إ�� وا���;Gى ا��  ���Gا ��� ,
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N'a� Q�
�-	م ب� م\;�m ا�cZ	ت، ح;� �8 �  �+>�] د,Wازن واG;ا� Q?ا�2]، و���� ش�و,2]، و��Gأح
إ��  ب �Ga;& ا�4	م�L1 6 ا��-;�D، و�8	رك L1 وا$'	�& و�+s2 ب'�i	�G�;�� ،&ل ا��-;�D آ�& آX �1د

����م آ	�'+�	ن ��8  ا���م< :‘ و� 	ون ورح�6، وم+	ص�ة و
Gة، آ�	 
	لأ��ة واح�ة، إ�	ء ومGدة، 
	ًa ب &a ب<( ). 

ب�وٍر ح�Gي �;�?�n�� Q ا�� 	,L، م ��ل حoّ& ا����� ��� ا�?�	م  و��4 @م	م ا���-� و��B'& أن �?Gم
6
 & ,�G م-;� &، X� �1ب�+2]، و �-��� ,>	م ا�;4	X1 ا�;$W	�L، وش Gر آX م��] ب���و��; ب;��tG ا� �

6�Z�د، و�Gا���'6 وا� ��	دل م8	,�6، ب;'	ة ا@��Gا�� L,	 م Q�� � ��� �1د Xء،  آ	ا��8+ ا�+GZس م
6��\�واWح;?	ر، وا� �n1 ��� X  و�+?�;2	 م ا� �اوة وا�'#a	ء، و� L آD1�� Ga� X م>	ه� ا�

�?Zق، و�	Z,@ل واe'�	ت، ب	ا��4ب b��Zت و�	?�	a$� ا�	ا���; ��� mB وا�;'�ع �2]، وا� Lء ا��	أب+  م
L1 �<+وا� ،  ا�� Gز� وا�� �م��eا� ncن �و�G وا��ح�6 ب2]، ومّ� �� ا� ،�
أحGال ا����V وا�� 	


6، وا� +	�6 ب� ��;	$Gن إ�� ر�	�6 م	د�6 وم +a� 6�G;2] أ,�	ب	Zب;2] ا�	وأص ،�?Zا�. 

�;D�B  آ�	 أن� �-�ا��L،   أن ��;?B} ا�[��	ء وذوي ا���	ر م أب+	ء- [?6ب�	 ��>� ب& م–إم	م ا��
أ, ] ا� ���2] م  ��G,G4ا م��ر ��G�@ Xٍ�Gا,2] ا���;	$�، ��;\m�Z م م 	,	�2]، وم�	���2] ب�	

وا��	م�، وا��G�4م� وا��;	م�، وا� 	�3$  ا��	ل، و�ّ� ح	$	ت ا�Z?�اء، وب�N أ���Z,y� [2	ق ��� ا� -3ة
 {�� ذ�n م أ$X إ
	م6 $�Gر م ا��ح�6 وا��أ61 مD أ�1اد  وا� �X، وا�;\m�Z م (Wم2]،� ا�;4Xآ

 أدت ب2]�eا� ،D�;-ا��  ا�>�وف ا�� �6�8 إ�� ا�GصGل إ�� هIe ا��	�6، وإش'	�2] وإآZ	�2] وا,;8	�2] م
6�e,;& م	ال وم2�� .ا�

  

ا�;�ب6�G ا�+	L1 ،6 1 م 	�-6 ا�+GZس،  	رIإن ا�;4	X1 ا�;$W	�L ح� �Q'B ب� أ�1اد ا��-;�D، �'�ز ([
وا@ح�	س ب	�G 8ر ا��Gي ب� ا�-��D، و����g ا�;m�R  وإص�ح ا�?�Gب، و��e2} ا���Gك وا�B'	ع،

، .وا�� 	�-6 ا� ����� 6	Wت م ا�Z?� وا���م	ن، وا� -3 وا@��	ر وا�; 	�O ا�Gدي ا�م

ا@$�ام،  ً	، ��lZ ا��-;�D و�+?Ie م �-Gء ا�' s إ�� Q��tب	�;4	X1 ا�;$W	�L، و�B'�?& ���� إنT ا� +	�6
 ا��ذ��6، و��Gك ا��'X ا���;G�� 6�GصGلV	اف، وم���,Wا Qم3ا� L1 عG
Gوا�  	ا��2ف، م� Q�?�� إ��

6'�ا�-���1 ،6	�4;	X1 ا�;$W	�L �ـ& دور  ��دي إ�� ��\�6 أم ا��-;�D، و�44Z& وا�BVاب&، وار�Z	ع ,
ا�;$W	�L، و����g ا�W;?�ار واc�tW+	ن، و�Yس ا�?�]  ,a'	ط ا��1اد، و��?�Q ا�مم2] و1 	ل L1 ا

ا��-;�D، وهL ا�?�] ا�;lZ�� L ��� ا��-;�D أم+& و��م&، و�'w �1& روح  ا@��	,�6 ب� $��c1 D	ت
 ا�W;#�ل وا� �وان، و�+?L ا�+GZس م ا�ح?	د وا� �اوات ا@�	ء،� I� 'و�. 

 

 عالساب املبحث

 العالقة مع غري املسلمني

،6�Vة وا��?� ��� Lا@��م D�;-م ا��G?�  �?1 ،&��
وأح4	م [	ب;Qo'+� ،6 م+2	 
Gا��I و,>�&، و(داب& و
ود�;Gر ح�	ة، وم��رًا �ح4	م& و���8 	�&، وح�ص ��� �?6�G ا�Gح�ة اW$;�	��6  ا�;�� ا@��م م+2-ً	

X24 دا��	ورة ���V ��� اح�، وأآ�Gا� tGتا�	ل ��1	ت، أو ا1; 	�	� .	، دون إ[	رة ح

، وم�Z�	\ا�� Dم�& م	 � L1 M��وا���	��6 مD  ��	ت ا��-;�D ا@��مL إ
�ار ;�� I	�O وQ1 م+2-& ا�
، و
� أو�� ر�Gل ا� ���	��& ا��و�6  هeا ا�-	,} �+	�6 1	�?6، و$ �& م‘ ا����i� �+� &�	م	أو�� اه;�

أم+�ً	 م8;�آً	 مD ا�cZ	ت ا���ى، ح�w ا�;'� ���1G ا�م م  +6، ��?�] ,>	مً	ا@��م�6 ا�و�� L1 ا����
�1�}، بc1 T[V X	ت م\;�6Z م -إذ ذاك-ا��-;�D  أه] ا��B	�}، و�] �4 ���� م?�Gرًا ��� ا��

 م 2]، و�'�ز أص�	ب����O ا�; 	� ا���	,	ت ا���ى، �n�e وDV ا@��م 
Gا�� وأح4	مً	 �+>] ��
6 ا��
m�;\م L1ر، وG� ت ا@��م�6 ��� م� ا�	ا��-;�  L1 ���� .ا�زم	ن ب�+2] وب� ا��
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���	� وا���Z�	\ا�� ا��?��� L1 آ+m ا��و�6 ا@��م�6،  �?� 
�ر ا@��م ا�; 	�O ا�;$W	�L ا�م م
 م�	ه��2]، وأب	ح أآt X 	م2]، وأَحTX ذب	��2]، وَ$TGَز

وأمGا�2]، و��م ا�W;�اء  ?Gق أهX ا�4;	ب، ور�	�;2	، وص�	,6 دم	�2]، ب�lZ ح‘وأوص� ر�Gل ا� 

;X م 	ه�ًا �] < :‘ 
	ل ر�Gل ا�: 
	ل - رLV ا� �+�2	–���2]، 1  �'� ا� ب ���و ب ا� 	ص  م
 .( )>م���ة أرب � �	مً	 ��ح را��6 ا�-+6، وإن ر��2	 ��G$� م

وأ,2	 م'eو�6 ��'6��8 آ�2	، �+�8 ا��ح�6، وإش	�6  & ا�?	��6،وهeا �>�2 روح ا@��م ا����6، و��ا�;
 .ا@,�	,�6 ا�$Gاء ا�م+6 و�Q�]G ا� �
	ت

 ب&، ب�tّG� X ا� �
6  إن ا@��م W ��4] ب	�Z+	ء ��� $��D ا� +	ص� ا�;O� � L دا�X م-;� &��� W م�
، و��;�م ا��Gا[�Q، و� +����� .�?'X ا�#�ر وا�\�	,6ب	� G2د، وW  ب�+2	 وب� ا��

 L1 ) ه643ت ) و
�أت آ��6 را� �Bّ� 6ه	 ا��	l1 اب ا���ح����، �;�X ب	�; 	مX م��Y D ا��

	ل رح�& ،[�� :ا� ا��-;�D ا��

((،Q�\ء ا�	أراد إ1+ 	م ��	ر و�?���ه]، �ن ا� � 	Z4ء ا�	إب? X2]  إن ا�ص�;
 Mأب� 	ا، وإ,�G�;?�� [2?�� Wو
آ�Zه]، 01ن دار ا��,�	 ���S دار $3اء، بX ا�-3اء L1  � م+W ،[2 أنT ذ�n $3اء ���� 	رض �Vر و$

وا�;3مGا أح4	م+	، ا,;Z +	 بL1 [2 ا�� 	ش L1 ا��,�	 و��	ر�2	Q'� [�1 ، �+	 أرب  ا���ة، 01ذا د��Gا L1 ا�eم6
L1 ��@ دار L1 م	ا��? ش	ه�وا ب�ا�D ص+D  م، رب�	
;�2]، وح�	ب2] ��� ا� � 	��، و�,2] إذا مG+4ا م

Ie2ن ا�م� ب	وإذا آ ،&?�� L1 &;�4ح Dوروا� ،&��B1 L1 ل ا�	ب6 �] �-3 أن �?	oأص�2]: ا�� X;?إن ا�))( ). 

��� م+'� ا���-�، و�MVG ��+	س ��n ا�?�] ا@��م�6 ا��	م�6، وا��Gا
m  إنT ا�\�B} ���& أن �'�ز ِم
 L1 ا��-;�D ا����]، وأن و$Gد $�	�	ت وGtا�L1 m ,>�ة ا@��م ا��6��4 وا� 	د�6،���� إ�� ��Y ا��


6 وا2BVW	د، وأن ����ة�Zو�-+} ا� ،Mم	� د��X ��� ا�;3ام v	ه�ة ا�;����ا��-;�D  م; 	�68 مD ا��
واc�tW+	ن، وا�; 	�O مD  ا@��مW L � �ف ا�+ �ات، بX ���ص ��� إZV	ء روح ا��Gدة، و,�8 ا�م

  �6 أ$Gاء ا���م وا�م	ن، و�-+} ا�\�Gم	تا���� @ش	;Zرة ا�	إ[ وا��+	ز�	ت، وا�' � �
ب-�} ا��aر �-��c1 D	�&، أو �3رع ا�ح?	د  وا��+#�	ت، وم	 � �m بiم ا��-;�D وا�;?�ارI، أو

&1GZص L1 وا� �اوة.  
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 اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة

 

ا�vG	�m ا�م+�6 ا�;D�Ba� L ب2	، وب�	ن  ب � هIe ا��ح�6 ا@��	,�L1 6 رح	ب ا���-�، وإ�a	ح شLء م
g���;� �-�ا�م ا�;$W	�L، و���tG د�	��& وأرآ	,&، وإ�-	د م-;�D  ا��ور ا��2] ا�eي �?Gم ب& ا��

Ma;� ،�?;� .م4	,6 ا���-� L1 ا��-;�D وأه��;& م;�	�n (م م

ا�����6 �ـ& Q�?�� L1 أم ا��-;�D، وأداء ا���-� ���	�;&  �;�?�Q ا�ه�اف ا�م+�6، وا�دواروإ,& 
أ,& م;� �] �n�� X� Z ا�vG	�m ��� ا�G$& ا��G�Bب، و
	م ا@م	م وا�\�B}  ا��	م�6، 01ن ا�'	حw ��ى

��� Iب�ور  �?'�� D�;-01ن ا�� ،Xoا�م &$G–ا�	ب0ذن ا� (م+ً-v L1 د�Zار و��-� ا��?;�Wا &�� 

n;& ا� >��،وذ��	ب�� �-� :ب��ا�	ة ا��L واc�tW+	ن، وW ب� م م�ا�	ة ا��G	�X ا�+	$ 6 �?�	م ا��

Wًأو :Wً	o6 وم+���;eي ب& ا���ون، ب��G4� wن  إ��اد ا@م	م وا�\�B} ا��	�M، ح;� �G4ن 
�وة ح
b2+ا�� ��� ���ب ��ًا ��� ا�#�G وا�;?���، وا@�1اط ا�N�G،  م�;3مً	 ب	��6�4 وا���G>6 ا���+6، و�

 .وا�م	,6 وا�;N��Z، م;���ً	 ب	@��ص وا���ق

ب	��eاه} ا�6��4Z، وم��ً	 ب	�?a	�	  أن �G4ن ا�\�B} وا��ً	 ��	 ��ور ح�G& م أح�اث، �	ر1ً	: [	,�ً	

	درًا ��� ،D�;-أ�1اد ا�� X#8� L;6، ا����ا�  	ح2	a، وإ�	2+� w����� وا@��اد 	س، ورد 2�21	+�� 

 .ا��6��a ا��\	�b2+��� 6Z ا@��مL ا�?�G] ا�'	Xt م+2	، وآm8 ز�m ا�41	ر

	ًo�	] :داءiب {�B\م وا�	م ا@مG?� 2]  أنZ�?oو� ،Lا�� Xأه ���'� ��� X� � w6�1، ب��	aا� �-�ر�	�6 ا��
 ، وأ��
& ا�����ة،ا@��م�6 ا�����6، و�G$�22] ���;3ام بRداب ا@��م ا�Z	6�V و��ب�;2] ا�;�ب�6

[2�GZ, L1 6�,	��@ا L,	 س ا���Yو. 

ا���GVG	ت ا��6�2، و�tح ا���	�X ا�;f�� L ا��-;�D  ا�;�o	ر ا�\B\� {�B'6 ا�-� 6، ب �ض: راب ً	
،I���م 	ب2 Q� ;و� ،I��iب  آ	Z;�W	ف حGل وWة ا�م� وt	�;2]، وا�o?6 ب ��	ء ا�م6، وا�;���e م

 .ا�-�	�6 ا�\�وج ���

�	ً�وح�ة ا��-;�D، و��	�4&  ��� ا�\�B} أن �eّآ� أ�1اد ا��-;�D ب� ا��� وا���، بiه��6: 	م
m�R;ا� وا�;?	رب، وأ,2	 Q��t ر
L ا��-;�D وازده	رI،  و��ابB&، وب�	ن ا�[	ر ا@�-	ب�6 ا�+	�-6 �

{

6 وا�;+	�1، وأ,2	 �X�' � و����g أم+& وا�;?�ارI، وإ�a	ح ا� Gا�Z�� 6���Gم&، ا�	��3ق ا��-;�D وا,?
 .آX ��� وم#�ق آX ش�، وص�T	م ا�م	ن 1	��Gة ا��	د
6 مZ;	ح

ا��1اد وا��-;� 	ت، وأ,& م�B} م2] و�Vوري �W;?�ار  �Vورة إب�از أه��6 ا�م L1 ح�	ة: �	د�	ًً
L1 س	6، وأ���	�;$Wة ا	2+ ا���� Wو ،�;?�] ح�	�& إذا 1?� ا�م� W ن، إذ	�i ب	� �O وراح6 � 	دة ا@,

 .��م ا�i�B,�+6 وا�W;?�ار ا�'	ل إذا

ا��L، وا�+>� L1 م2��48]، وا�; �ف ���2	،  أن � �X إم	م ا���-� ��� ���f ح	$	ت أ�1اد: �	ب 	ًً
ا��;+	ز��،وا���	��6 ب�+2]، ودD1 آX ا��'	ب ا���د�6 إ��  و��ض ا���Gل ا��+	�'6 �2	 وا�;Q�1G ب�


6 إ�-	د ا�\�ف�Zوا�. 

$	دة ا��Gاب، وا�;���e م  حw أ�1اد ا��-;�D ��� ا�W;?	م6 ��� م+b2 ا� � 	��، و�3وم: [	م+	ًً
وب�	ن م�	وئ اW,��اف وا�;+��Z م ا@
�ام  اW,��اف � ا���اط ا���;?�]، وأه��6 ا�W;?	م6 ا���Gآ�6،

6���Gا� {
�Gيا��;��'6 ��� ا�' � � ا��+b2 ا ��� ا�-���6،وإ�a	ح ا� Gا�. 

  ���,	 و,'�+	 م��� و��� (�& وص�'& أ$� � وص�� ا� و��] ���                      
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